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Περίληψη 

Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η εξέλιξη της έννοιας της ορογένεσης, μέσα από το 
περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων της Μέσης Εκπαίδευσης. Η εργασία επικεντρώνεται στην περίοδο 
1900-1980 εξαιτίας του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει λόγω των σημαντικών βημάτων στην εξέλιξη 
της γεωλογικής επιστήμης και των πολλαπλών εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων.  

Στη διάρκεια του 20ου αιώνα η έννοια της ορογένεσης προσεγγίζεται υπό το πρίσμα διαφόρων 
θεωριών. Την ίδια περίοδο, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δέχεται πολλαπλές μεταρρυθμίσεις, 
από τις πρώτες δεκαετίες όπου διαμορφώνονται οι συνθήκες για την προσαρμογή του σχολειού στις 
ανάγκες της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, μέχρι την καθιέρωση της δωρεάν 
παιδείας, την καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας και την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση.  

Η υλοποίηση της εργασίας βασίζεται στην ποιοτική ανάλυση των σχολικών εγχειρίδιων 
Γεωλογίας, Ορυκτολογίας που διδάχθηκαν στη Μέση Εκπαίδευση από το 1900 έως το 1980. Γίνεται 
καταγραφή κειμένων, σχημάτων και εικόνων που αφορούν την ορογένεση και έπειτα σύγκριση της 
χρονικής απόκλισης του περιεχομένου των ελληνικών σχολικών εγχειριδίων, με τις αντίστοιχες 
επικρατούσες θεωρίες ορογένεσης.  
Abstract 

The subject of the specific paper concerns the evolution of the concept of orogenesis, through 
the content of school textbooks Secondary Education. The specific paper focuses on the period 1900-
1980, due to the interest because of the important development of geological science, as well as the 
multiple educational reforms, which took place. During the 20th century, the concept of orogenesis was 
approached by various theories. At the same period, the Greek educational system undergoes multiple 
reforms, from the first decades that the conditions for adapting the school to the needs of social and 
economic development of the country were formed, until the reforms of introduction of free education, 
the introduction of Demotic Greek, and the nine-year compulsory education. The implementation of the 
present paper is based to the qualitative analysis of textbooks of Geology and Mineralogy, which were 
taught at the Secondary Education, from the 1900 until 1980. The content of the above textbooks 
concerning orogenesis, through the analysis of text, shapes and images is analyzed. Furthermore, the 
time lag of the content of Greek textbooks and the corresponding prevailing theories on the concept of 
orogenesis, is perfomed and analyzed, correlating them to the educational trends, social and economic 
conditions in Greece, on the studied period. 

 
1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Σύμφωνα με τον Matthews (1994), η χρήση της ιστορίας στη διδασκαλία των φυσικών 
επιστημών, μπορεί να εξανθρωπίσει την επιστήμη, να βοηθήσει τους μαθητές να βελτιώσουν 
τις κριτικές τους ικανότητες, να προωθήσει μια βαθύτερη κατανόηση των επιστημονικών 
εννοιών και να αντιμετωπίσει τις συνήθεις παρανοήσεις των μαθητών που συχνά μοιάζουν με 
εκείνες των επιστημόνων παλαιότερων εποχών. Στην περίπτωση της διδασκαλίας των 
Γεωεπιστημών, η χρήση της ιστορίας της επιστήμης, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην 
δόμηση και κατανόηση εννοιών, που περιγράφουν τις περίπλοκες και πολυδιάστατες 
γεωλογικές διεργασίες. 

Η εμφάνιση των Γεωεπιστημών στη Μέση Εκπαίδευση, από τις αρχές του 20ου αιώνα 
είναι συνεχής, ωστόσο η διδασκαλία τους παρουσιάζει  αστάθεια ως προς τις διδακτικές ώρες 
που καταλαμβάνουν αλλά και το περιεχόμενο τους. Στην παρούσα εργασία γίνεται μία 



προσπάθεια ερμηνείας και αξιολόγησης της γεωλογικής πληροφορίας που αφορά την έννοια 
της ορογένεσης, κατά την περίοδο 1900 έως 1980. Οι λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή του 
θέματος είναι οι εξής: α) τα ορογενετικά φαινόμενα αφορούν άμεσα τον ελληνικό χώρο και 
τη σημερινή μορφή του ανάγλυφου της χώρας (π.χ. Πίνδος) και β) κατά τον 20ο αιώνα 
συντελέστηκαν οι σημαντικότερες επιστημονικές επαναστάσεις στην εξέλιξη της γεωλογικής 
γνώσης και ειδικά στις απόψεις περί την ορογένεση. Κύριο ερώτημα της εργασίας αποτελεί 
το κατά πόσο η πληροφορία που παρέχεται από τα γεωλογικά σχολικά βιβλία, του 1900- 
1980, συνδέεται με την πραγματικότητα της εποχής που διδάσκεται το κάθε εγχειρίδιο και σε 
ποιο βαθμό είναι η πληροφορία αυτή είναι ορθή.  
 
1.1 ΟΡΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΘΩΡΙΕΣ 

Με τον όρο ορογένεση χαρακτηρίζουμε τις διεργασίες, κατά τις οποίες δημιουργείται 
μια οροσειρά και διαμορφώνεται το μορφοανάγλυφο των ηπείρων και των ωκεανών. Οι 
ορογενετικές κινήσεις είναι κυρίως οριζόντιες και οι δομές που προκύπτουν, αποτελούν μη 
αντιστρεπτά φαινόμενα. Οι γεωλόγοι προκειμένου να ερμηνεύσουν τα ορογενετικά 
φαινόμενα και να αναζητήσουν τα αιτία που συντελούν σε αυτά, οδηγήθηκαν στη διατύπωση 
μίας σειράς θεωριών. Στην παρούσα εργασία λαμβάνονται υπόψη οι κυρίαρχες ορογενετικές 
Θεωρίες του 20ου αιώνα, οι οποίες παρατίθενται συνοπτικά.  

Η Θεωρία της Συρρικνώσεως ή Συστολής της Γης αναπτύχθηκε τον 18ο αιώνα με βάση 
τις απόψεις των Newton, Descart και Leibniz, ότι η Γη βρίσκεται σε µια κατάσταση θερµικής 
συρρίκνωσης και καθώς ψύχεται βαθμιαία προκαλούνται στη γήινη επιφάνεια δυνάµεις 
πλευρικής συστολής, οπότε αυτές µε τη σειρά του προκαλούν τον σχηματισμό των 
οροσειρών. Οι οροσειρές σχηματίζονται όπως οι ρυτιδώσεις σε ένα πορτοκάλι που 
ξεραίνεται. 

Η Θεωρία του Γεωσυγκλίνου αναπτύχθηκε για πρώτη φορά από τις Αμερικανούς 
γεωλόγους J. Hall και J. Dana στα μέσα του 19ου αιώνα, και κυριάρχησε για περισσότερο από 
100 χρόνια.. Το γεωσύγκλινο θεωρείται μια εκτεταμένη και επιμήκης ζώνη ("λεκάνη") του 
φλοιού της γης, πλάτους μερικών εκατοντάδων χιλιομέτρων, η οποία φέρει ιζήματα κατά 
πολύ παχύτερα από τα ιζήματα γειτονικών περιοχών αντίστοιχης ηλικίας. Όλες οι οροσειρές 
του πλανήτη (σύγχρονες και παλιότερες) πιστεύεται ότι προήλθαν από συμπίεση και πτύχωση 
των ιζημάτων και των άλλων πετρωμάτων που τα συνόδευσαν. (Παυλίδης, 2007) 

Η Θεωρία της Μετακίνησης των Ηπείρων διατυπώθηκε από τον Γερμανό Alfred 
Wegener το 1912, προσπαθώντας να εξηγήσει τη γεωμετρική και γεωλογική ομοιότητα των 
ακτών εκατέρωθεν του  Ατλαντικού . Όλες οι ήπειροι ήταν αρχικά ενωµένες σε µια ήπειρο 
την Παγγαία, η οποία τεµαχίστηκε µε αποτέλεσµα να σχηµατιστούν οι σηµερινοί ήπειροι µε 
το γνωστό τους σχήµα. Στη συνέχεια οι ήπειροι απομακρύνθηκαν µεταξύ τους µε 
αποτέλεσµα να σχηµατιστούν οι σηµερινοί ωκεανοί.. Η ιδέα ήταν γνωστή και από πριν 
(Pellegrin 1858, Taylor 1910), όµως ο Wegener απέδειξε την ορθότητα της. (Κοκκάλας, 
2012) 

Η Θεωρία Τεκτονικών Πλακών, διατυπώθηκε αρχικά από τους Hess και Dietz, το 1961 
– 62, και αφορά τη δυναμική του εξώτερου κελύφους της Γης, της λιθόσφαιρας. Η Θεωρία 
αυτή βασίζεται σε µια ευρεία σύνθεση γεωλογικών και γεωφυσικών δεδομένων. Η 
λιθόσφαιρα είναι ένα άκαµπτο «στρώµα» 100 περίπου χιλιομέτρων που περιλαμβάνει το 
γήινο φλοιό και ένα τµήµα του ανώτατου µανδύα. Ακουμπά και ολισθαίνει πάνω σε ένα 
υποκείμενο της, ασθενέστερο εύκαμπτο στρώµα, µερικώς «λιωµένου» πετρώµατος, το οποίο 
είναι γνωστό διεθνώς ως ασθενόσφαιρα. (Παυλίδης, 2007). Η θεωρία των Τεκτονικών 
Πλακών είναι αποτέλεσμα της συσσώρευσης επιστημονικής γνώσης και της ανάπτυξης της 
τεχνολογίας κατά τα μισά του 20ου αιώνα. 

Η Γεωλογία εξελίχθηκε μέσα από μεγάλες και ήσυχες περιόδους ανάπτυξης που 
διαχωρίζονται από επαναστατικές περιόδους ραγδαίας ανάπτυξης. Παλαιότερες θεωρίες δεν 
αχρηστεύονται αλλά μετασχηματίζονται συχνά σε νεότερες, υψηλότερου επιπέδου. 

 
 
 

 



2. ΟΡΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 
 

Για την υλοποίηση της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν σχολικά βιβλία Γεωλογίας, τα οποία 
διδάχθηκαν στη Μέση Εκπαίδευση από το 1922 έως το 1979 και συγκεκριμένα σε Αστικά 
Σχολεία, σε εξατάξια Λύκεια, σε Εμπορικές Σχολές και σε τριτάξια Λύκεια. Πιο αναλυτικά, 
από το περιεχόμενο του κάθε βιβλίου, επιλέχθηκαν εκείνες οι ενότητες που αφορούν την τον 
ορισμό των ορέων και τα αίτια δημιουργίας τους. 

Στο βιβλίο Στοιχεία Γεωλογίας και Ορυκτολογίας το 1922, του Α.Ε Μέγα, για τη Β΄ τάξη 
των Γυμνασίων, οι αναφορές για την ορογένεση συναντώνται στην ενότητα των βραδέων 
κινήσεων του γήινου εδάφους και η πιθανότερη ερμηνεία που δίνεται αφορά την υπόθεση 
συστολής της Γης. Υπάρχει εκτενής περιγραφική αναφορά σε παραδείγματα εξάρσεων του 
γήινου φλοιού, με πλήθος σκίτσων, αλλά η αναφορά στα αίτια είναι ελλιπής. Στη 
Φυσιογνωσία του Π. Τσιλήθρα, που διδάχθηκε στις εμπορικές σχολές στις εκδόσεις από το 
1922 έως το 1928, συναντάμε την ίδια ερμηνεία των ορογενετικών φαινομένων. Το ίδιο 
συμβαίνει και στο βιβλίο Γεωλογία και Ορυκτολογία του Ε.Σαπουντζάκη του 1924 και στην 
επανέκδοση του 1928, όπου παρατίθεται και σχηματική ερμηνεία. (εικόνα 1.)  

 

 
Εικόνα 1: Σχηματική αναπαράσταση της συρρίκνωσης της Γης. Γεωλογία και Ορυκτολογία, 

1928 
 

Πρέπει να αναφερθεί ότι κανείς από τους παραπάνω συγγραφείς δεν έχει σπουδές 
σχετικές με τη γεωλογία, αλλά όπως συνηθιζόταν τα σχολικά βιβλία αποτελούσαν 
μεταφράσεις κυρίως γαλλικών και γερμανικών συγγραμμάτων. 

Από το 1940 έως το 1959 εκδόθηκε και διδάχθηκε στη Δ΄ τάξη των εξατάξιων 
γυμνασίων το βιβλίο Στοιχεία Γεωλογίας και Ορυκτολογίας του Γεωργίου Βορεάδη. Είναι 
χαρακτηριστικό του κλίματος της εποχής, πως στη διάρκεια των παραπάνω ετών δεν 
παρατηρείται καμία διαφοροποίηση των εκδόσεων και του περιεχομένου τους. (εκ.1940, 
εκ.1941, εκ.1951, εκ.1952, εκ.1957, εκ.1956, εκ.1959). Σχετικά με την ορογενετική υπόθεση, 
ερμηνεύεται μέσω της θεωρίας του Γεωσυγκλίνου, με περιγραφικό τρόπο και απουσία 
σχημάτων. Ο συγγραφέας του βιβλίου ήταν Καθηγητής Κοιτασματολογίας και 
Εφαρμοσμένης Γεωλογίας στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο και διετέλεσε επίσης Καθηγητής 
Ορυκτολογίας και Γεωλογίας στην Ανώτατη Γεωπονική Σχολή της Αθήνας (1949-60). 
Επιπλέον, ήταν Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Γεωλογίας και Ερευνών Υπεδάφους και 
ιδρυτής και Πρόεδρος της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας (1950-58). Παρόλο που ο 
Βορεάδης ήταν πανεπιστημιακός καθηγητής δεν εμβαθύνει στα σχολικά βιβλία του στα αίτια 
της ορογένεσης, ούτε θέτει ερωτήματα για την ορθότητα της θεωρίας που υποστηρίζει. 
Πιθανόν η ειδίκευση του στην Κοιτασματολογία να τον απέτρεπε από αυτό. 

Την ίδια περίοδο, από το 1942, στη Γ΄ τάξη των αστικών σχολείων διδάσκεται το 
βιβλίο Στοιχεία Γεωλογίας και Ορυκτολογίας της Φυσικού Μαλλιάρη-Πατέρα Ακριβή. Η 
ορογένεση σε αυτό το βιβλίο ερμηνεύεται με τη θεωρία της συρρίκνωσης της Γης και 
μάλιστα παρατίθεται το ίδιο επεξηγητικό σχήμα που υπάρχει στο εγχειρίδιο του Ε. 
Σαπουντζάκη του 1928.  



Σχεδόν σε όλα τα παραπάνω βιβλία, το ύφος των κειμένων χαρακτηρίζεται 
περιγραφικό και χρησιμοποιούνται απλοϊκά σκίτσα για να υποστηριχτεί το κείμενο. (Εικόνα 
1.) Οι συγγραφείς δεν επικεντρώνονται στην αναζήτηση των αίτιων της ορογένεσης και 
παραθέτουν με γενικό και σύντομο τρόπο τη θεωρία της συρρίκνωσης της Γης. 

Το 1963 διδάχθηκε στη Δ΄ τάξη του Γυμνάσιου το Γεωγραφία μαθηματική και φυσική 
μετά στοιχείων γεωλογίας και ορυκτολογίας, του Ε. Σταμάτη. Ο συγγραφέας αναφέρεται στο 
διαχωρισμό του φλοιού σε Sial και Sima και στο διαχωρισμό αυτό, προσδιορίζει τον 
εσωτερικό φλοιό Sima ως στερεό που εμφανίζει όμως πλαστικότητα και για αυτό επιπλέει 
πάνω του το στρώμα Sial. (Εικόνα 2). Η περιγραφή του εσωτερικού της Γης παρέχει αρκετές 
λεπτομέρειες και ικανοποιητικά σχήματα, ωστόσο δεν υπάρχει αναφορά στα αίτια των 
ορογενετικών κινήσεων, απλά περιγράφονται γεωγραφικά τα όρη της Γης. Ο Ε. Σταμάτης 
ήταν Γυμναστής και  καθηγητής Φυσικών στη Μέση Εκπαίδευση και ιστορικός των 
Μαθηματικών.  

 
Εικόνα 2:. Τα στρώματα του στερεού φλοιού της Γης. Το πάχος και η χημική σύσταση αυτών. 

Γεωγραφία μαθηματική και φυσική μετά στοιχείων γεωλογίας και ορυκτολογίας, 1963 
 

Μερικά χρόνια αργότερα, το 1966 διδάσκεται στην Α΄ Λυκείου το βιβλίο Στοιχεία 
Γεωλογίας και Ορυκτολογίας του καθηγητή Πανεπιστημίου Γ .Γεωργαλά και της Α. 
Μαλλιάρη-Πατέρα. Ο Γεωργαλάς ήταν διακεκριμένος επιστήμονας και διετέλεσε Πρύτανης 
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1944, απολύθηκε λόγω των αριστερών του πεποιθήσεων και 
μέχρι το 1980 έζησε για πολλά έτη στις ΗΠΑ. Στο σχολικό βιβλίο του Γεωργαλά, κυριαρχεί 
και πάλι η θεωρία του γεωσυγκλίνου αλλά, μέσα από ένα εκτενές κείμενο επιστημονικού 
ύφους και με χρήση λεπτομερών σχημάτων και όχι σκίτσων.(Εικόνα 3a & 3b) 

 

 
Εικόνα 3a: Στοιχεία Γεωλογίας και Ορυκτολογίας 1966 απόσπασμα κειμένου. Περιγραφή 

Γεωσυγκλίνου 



 
Εικόνα 3b: Στοιχεία Γεωλογίας και Ορυκτολογίας 1966. Σχηματική αναπαράσταση δημιουργία 

ορεγενούς, κατά τη θεωρία του Γεωσυγκλίνου 
 

Κατά την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974 βάσει του νόμου 129/1967 αποσύρονται 
και αχρηστεύονται όλα τα βιβλία που είχαν τυπωθεί με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 
1964 και ανατυπώνονται και κυκλοφορούν τα βιβλία, που είχαν εκδοθεί πριν από το 1963. 
(Κούτσουρα, 2008). Πρέπει να σημειωθεί ότι τη συγκεκριμένη εποχή δεν καταγράφονται στα 
αναλυτικά προγράμματα μαθήματα Γεωλογίας, ωστόσο περιέχονται ελάχιστες έννοιες στη 
Γεωγραφία. Στην έκδοση Γεωγραφία της Ελλάδος του Γ Α. Μέγα το 1967, η δημιουργία των 
ορέων εξηγείται μέσω της θεωρίας συρρίκνωσης της Γης, όπως δηλαδή και πριν από αρκετές 
δεκαετίες. 

Το κλίμα αλλάζει κατά την μεταπολίτευση όπου επανέρχεται η Γεωλογία ως 
ανεξάρτητο μάθημα στη Μέση Εκπαίδευση και διδάσκεται στην Α΄ Λυκείου, το 
εκσυγχρονισμένο βιβλίο των Γ .Γεωργαλά και της Α. Μαλλιάρη-Πατέρα., Στοιχεία 
Γεωλογίας και Ορυκτολογίας. Στην έκδοση του 1979 γίνεται σαφής και εκτενή αναφορά στη 
«νέα» θεωρία των Τεκτονικών Πλακών, όπου υποστηρίζεται με τη χρήση λεπτομερών 
σχημάτων και όχι σκίτσων.(Εικόνα 4). Όπως προαναφέρθηκε ο Γεωργαλάς ζει ήδη αρκετά 
χρόνια στις ΗΠΑ και πιθανόν έχει υιοθετήσει πλήρως την θεωρία των Τεκτονικών Πλακών.  

 

 
Εικόνα 4: Στοιχεία Γεωλογίας και Ορυκτολογίας, 1979: Σύγκλιση λιθοσφαιρικών πλακών, 

καταστροφή φλοιού και δημιουργία νέας οροσειράς (ορογένεση) 
 
 
 
 



3. ΕΡΜΗΝΕΙΑ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Από, τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα διαμορφώνονται στον ελληνικό χώρο οι 
συνθήκες που θα οδηγήσουν σε συστηματικότερες προσπάθειες αλλαγής του συστήματος 
εκπαίδευσης με την ανάδειξη και της επαγγελματικής εκπαίδευσης για τους μαθητές των μη 
αστικών καταβολών. Η άνοδος στην εξουσία της αστικής τάξης συνεπάγεται και μια 
τροποποίηση των προγραμμάτων προς όφελος των μαθημάτων «θετικής κατευθύνσεως»1. 
Στη μεταρρύθμιση του 1929 είναι βασικό μέλημα η προσαρμογή του σχολειού στις ανάγκες 
της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.  

Η εκσυγχρονιστική εκπαιδευτική τάση θα ανατραπεί το 1935 με τα νέα προγράμματα 
του Γυμνασίου, τα οποία ακυρώνουν τη μεταρρύθμιση του 1929 επιστρέφοντας στο πνεύμα, 
των κλασικών σπουδών, για να ανακάμψει μετά το 1959 και τη μεταρρύθμιση του 
Κ.Καραμανλή κάτω από την ανάγκη για τεχνοοικονομική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη 
καθώς και την απαίτηση για τον εκσυγχρονισμό των κοινωνικών θεσμών 

Οι μεταστροφές του εκπαιδευτικού χαρακτήρα γίνονται αντιληπτές στις αρχές του 20ου 
αιώνα, από την εισαγωγή των γεωεπιστημών στα προγράμματα σπουδών, προκειμένου να 
καλύψουν τις ανάγκες της μεταλλευτικής δραστηριότητας, όπως την εξόρυξη βωξίτη από 
Λαύριο, σμύριδας από τη Νάξο και χρωμίτη από το Βούρινο της Κοζάνης. Μεταπολεμικά, οι 
συνεχώς αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες της χώρες, οδήγησαν, την περίοδο 1950 – 1975 
στην κατασκευή των μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθµών, Άγρα, Λάδωνα, Λούρο, Πλαστήρα, 
Εδεσσαίου, Πολύφυτου, Κρεµαστών και Καστράκιου. Πρέπει να σημειωθεί πως είναι 
απολύτως εμφανές στα σχολικά βιβλία το επιστημονικό ενδιαφέρον για την ορυκτολογία σε 
σχέση με τον περιγραφικό χαρακτήρα θεμάτων, όπως η ορογένεση. Το επιστημονικά 
ανώριμο ύφος δεν επιτρέπει την αναζήτηση σχέσης αίτιου-αιτιατού για δημιουργία των 
ορέων. Αυτό το φαινόμενο είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής καταγωγής των 
συγγραμμάτων που χρησιμοποιήθηκαν ως πηγές στα σχολικά εγχειρίδια, καθώς κατά κύριο 
λόγο προέρχονταν από γερμανόφωνες χώρες, στις οποίες η Ορυκτολογία και η Πετρολογία 
θεωρούνταν η βάση της Γεωλογίας. 

Σήμερα είναι αποδεκτό πως, η τεκτονική παραμόρφωση που συμβαίνει στο φλοιό της 
Γης, είναι υπεύθυνη για τις ορογενετικές διεργασίες. Ωστόσο, είναι τόσο αργή διαδικασία, 
που υπάρχουν ελάχιστες ευκαιρίες για άμεση παρατήρηση και μέτρησή της από τον άνθρωπο. 
Πώς όμως μπορούν να γίνουν αντιληπτές κατά τη διάρκεια της σύντομης ανθρώπινης ζωής οι 
κινήσεις του στερεού φλοιού;  
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Κατακόρυφος άξονας:  
ΑΑ: θεωρία της συρρίκνωσης ή συστολής, ΒΒ: Θεωρία Γεωσυγκλίνου, C: Θεωρία Μετακίνησης 
των ηπείρων, D: Θεωρία των Τεκτονικών Πλακών σε χρονολογική σειρά, από την παλαιότερη 
προς νεότερη. 
Οριζόντιος άξονας: Χρονική σειρά των σχολικών βιβλίων που μελετήθηκαν  

  
Σχήμα 1: οριζόντια χρονική κατανομή θεωριών ορογένεσης, στα σχολικά βιβλία 1922-1979 

 
Η μεταβολή και η εξέλιξη αποτελούν έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες με τη γεωλογική 

επιστήμη, γεγονός που δυσχεραίνει συχνά την κατανόηση, την ερμηνεία και την αποδοχή των 

                                                
1 Βλ. Νούτσος Χ. (1979).Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης και κοινωνικός έλεγχος (1931‐1973). 
σελ:27-28 



γεωλογικών φαινομένων. Μελετώντας το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων Γεωλογίας, 
γίνεται έντονα αντιληπτή η παραπάνω δυσκολία και ειδικά από το 1922 έως και το 1967, 
καθώς ο φλοιός της Γης θεωρείται ακίνητος και οι ήπειροι σταθερές, όπου αλλάζουν μόνο σε 
έκταση κατά την επίκλυση της θάλασσας, ή ανυψώνονται και καταβυθίζονται. Η ορογένεση 
προσεγγίζεται μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα με τη Θεωρία της Συρρίκνωσης και 
μεταγενέστερα με τη Θεωρία του Γεωσυγκλίνου, εκτός από τη διαφοροποίηση του βιβλίου 
του 1940 της Α. Μαλλιάρη-Πατέρα. Η οριζόντια χρονική κατανομή των σημαντικότερων 
ορογενετικών Θεωριών, φαίνεται στο Σχήμα 1. 

Διαφαίνεται ότι οι νέες απόψεις δεν υιοθετούνται έγκαιρα, παρόλο που συχνά οι 
συγγραφείς σχολικών βιβλίων ήταν και επιφανείς επιστήμονες, όπως ο Βορεάδης και ο 
Γεωργαλάς.  

Είναι εμφανής η απόλυτη έλλειψη της Θεωρίας της Μετατόπισης των Ηπείρων, η 
οποία, παρόλο που διατυπώθηκε από το 1915 και μέχρι το 1960 απασχολούσε τους 
επιστήμονες δείχνοντας το δρόμο για την θεωρία των Τεκτονικών Πλακών, στην ελληνική 
Μέση Εκπαίδευση δεν υιοθετήθηκε ποτέ. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αδυνατεί ή 
αρνείται, να ενσωματώσει στα βιβλία του θεωρίες που προϋποθέτουν την αποδοχή της 
μεταβλητότητας του γήινου φλοιού. Η βαθιά ριζωμένη αντίληψη του σταθερού και 
ακλόνητου στερεού φλοιού, δεν μπορεί να αλλάξει μέσα στη συντηρητική ιδεολογικά 
κοινωνία, από το Μεσοπόλεμο μέχρι την δικτατορία του 1967. Η αποδοχή μίας μεταβλητής 
κινούμενης λιθόσφαιρας, είναι τόσο προοδευτική που δεν έχει θέση στη Μέση Εκπαίδευση, 
μέχρι και τη Μεταπολίτευση. 

Οι μεταβολές στην ελληνική εκπαίδευση μετά το 1974 προσεγγίζουν, σε μεγάλο βαθμό, 
με τις αντίστοιχες στις δυτικές αστικές κοινοβουλευτικές δημοκρατίες. Τείνουν να 
εναρμονίζονται ακόμη περισσότερο, στο βαθμό που η χώρα μας από περιφερειακή, 
εξαρτημένη και ουραγός, θα ενσωματώνεται ως ισότιμο, στην πράξη, μέλος στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.2 Σε αυτές τις εκπαιδευτικές συνθήκες, βρίσκει χώρο η προοδευτική θεωρία των 
Τεκτονικών Πλακών, που αποτελεί τη συμπύκνωση και τη διαλεύκανση όλων των 
προηγούμενων γεωλογικών γνώσεων και είναι το επίτευγμα της σύγχρονης αμερικανικής 
επιστημονικής σκέψης και νοοτροπίας.3. (Σχήμα 1) 

 
Πίνακας 1:  

Προσεγγιστική χρονική απόκλιση έτους έκδοσης με επικράτηση υιοθετούμενης θεωρία  

 
 

Πρέπει να σημειωθεί, όπως παρατηρείται και στον Πίνακα 1, ότι τα σχολικά βιβλία 
παρουσιάζουν μεγάλη χρονική υστέρηση ως προς την εκάστοτε υιοθετούμενη θεωρία 
ορογένεσης, αλλά με τη Θεωρία των Τεκτονικών πλακών να εμφανίζει τη μικρότερη 
απόκλιση. Όπως προαναφέρθηκε, με τη μεταρρύθμιση του 1976 ωρίμασαν οι συνθήκες στην 
εκπαίδευση, ώστε να δοθεί χώρος, έστω και με μικρή καθυστέρηση, σε πιο προοδευτικές 
                                                
2 Επισκόπηση της Ιστορίας της Εκπαίδευσης στο Νεοελληνικό κράτος. http://www.pi-schools.gr  
3 Βλ.Παυλίδης. Παν-γαία, Εκδόσεις Leader Books, 2007. σελ:71 



ιδέες. Η Θεωρία των Τεκτονικών Πλακών αποτελεί για τη Γεωλογία επιστημονική 
«επανάσταση», όμοιας κλίμακας με εκείνη των απόψεων του Δαρβίνου για την εξέλιξη των 
ειδών στη Βιολογία. 

Μελετώντας την τάση της χρονικής απόκλισης των υιοθετούμενων ορογενετικών 
θεωριών των σχολικών βιβλίων σε σχέση με την εποχή που διατυπώθηκαν, παρατηρείται 
μείωση κατά τα νεότερα έτη. (Πίνακας 2). 

Πίνακας 2:  
τάση χρονικής απόκλισης έτους έκδοσης με επικράτηση υιοθετούμενης θεωρία 

 

 
 

Απαντώντας στο κύριο ερώτημα της εργασίας, οι θεωρίες ορογένεσης που 
αναφέρονται στα σχολικά βιβλία Γεωλογίας (1922-1979), παρουσιάζουν μεγάλη χρονική 
υστέρηση σε σχέση με τις επιστημονικές αντίληψης της κάθε εποχής, με την υψηλότερη 
απόκλιση την εποχή του πολέμου και της επταετούς δικτατορίας. Κατά τη μεταπολίτευση, 
υπάρχει στροφή προς τη δυτική προοδευτική, Θεωρία των Τεκτονικών Πλακών.  

Γενικότερα, το ελληνικό εκπαιδευτικό δεν ήταν «φιλικό» στην αναζήτηση και 
υιοθέτηση απόψεων, που συνοψίζεται στη φράση «..και όµως οι ήπειροι κινούνται…». 
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